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  كربياء طفل
 )1(- َت٢ ْاٍ َكطف٢ ايؿٗاز٠ االبتسائ١ٝ   

.  ّ 1887 عاّ يف سيو نإ :ج   

)2(- نٝف نطَت املسضغ١ ايٓادخني؟ َٚٔ 
 حضط اذتفٌ ؟

 ع٢ً ايؾٗارات يتٛطٜع حف٬ أقاَت :ج

.  ايت٬َٝش َٔ املتفٛقني  

 ايزٚي١ صداٍ ٚنباص تٛفٝل اـزٜٟٛ

. ايكّٛ ٚععُا٤ ٚحاؽٝت٘  

 )3(-  نٝف ُأعّس ايطالب الغتكباٍ ارتسٜٟٛ 
 أَاّ عٝكفٕٛ ايشٜٔ ايط٬ب يكٔ :ج

 َٓٗا يًُٛقف َٓاعب١ عباصات اـزٜٟٛ

 إٔ ٜغبل اعِ ايطايب بـ ) عبزى ( . 

)4(- فِٝ خايف َكطف٢ ناٌَ ظَالءٙ أَاّ 
 ارتسٜٟٛ  ؟  

 أداب امس٘ عٔ اـزٜٟٛ عأي٘ حني :ج

 رٕٚ ناٌَ َقطف٢:  ٚنربٜا٤ عظ٠ يف

 اعِ عٔ ع٦ٌ ٚحني"بزىع" ن١ًُ  قٍٛ

.  قُز أفٓزٟ ع٢ً املضحّٛ:  قاٍ ٚايزٙ  

)5(- َا َٛقف ايضابط املًكٔ َٔ شتايف١ 
 َكطف٢ ناٌَ ي٘ ؟ ٚ َا ايصٟ اعتكسٙ ؟

 إيٞ ُٜٗػ ، ايػٝغ َٔ ٜٓفذض نار :ج

 عبزى)  به١ًُ ٜشنضٙ ناٌَ َقطف٢

   .  ٜتذاًٖ٘ َقطف٢ نإ ٚيهٔ( 

 َٔ ْغٞ ناٌَ َقطف٢ إٔ اعتكز

  أَض َا ٜٓفش إٔ ملكاّا صٖب١

)6(- َا غبب اغتسعاء َكطف٢ ناٌَ ؟ ٚمب 
 ضز ع٢ً ايضابط ؟ 

تٓفٝشٙ  عزّ أعباب يف يٝٓاقؾٛٙ:   ج

.يًتعًُٝات   

 ٚأْا"  عبزى" أقٍٛ نٝف أداب يهٓ٘

 نشيو أبٞ نإ ٫ٚ ٭حز عبزا يغت

 نشابا يهٓت اؿل غري قًت ٚيٛ

.  ٚقتا٫  

)7(- َا َٛقف ايضابط َٔ ضز َكطف٢ 
 ناٌَ ؟ 

 ،  رٖؾت٘ ٜػايب إٔ ٜغتطٝع مل :ج

 ايجايج١ ٜتعز مل  ناٌَ فُقطفٞ

 اييت ايهًُات بتًو ٜٓطل فهٝف عؾض٠

  .  بٗا ايٓطل ايهباص ٜغتطٝع ٫

 
  

 

 

 لو أنين ضابط شرطة
 )1(- َا غبب فطح١ ايتالَٝص ؟ 

 ايفقٌ بضملإ اْعكار َٛعز بغبب :ج

. ا٭عبٛعٞ  

 )2(- َا اغِ بطملإ ايفكٌ ؟ َٚت٢ ٜعكس ؟  
  . مخٝػ نٌ ٜٚعكز"  َقض أدٌ َٔ"  :ج

 )3(- َا املفادأ٠ اييت أعسٖا األغتاش أمحس ؟  
 عز٠ دٝب٘ َٔ أخضج أْ٘ املفادأ٠ :ج

 ٚصق١ نٌ يف َط١ٜٛ فػري٠ ٚصٜكات

ِ ٜكّٛ أحز ايت٬َٝش ث َكرتح١ ٚظٝف١

 املهتٛب باختٝاص ٚصق١ ٚجيٝب عٔ ايغ٪اٍ

 عًٝ٘ ًٜكٝٗااييت  ا٭ع١ً٦ ٚعٔ فٝٗا

. ايٛظٝف١ ٖشٙ غقٛل ط٩٬َٙ      

 )4(- َا ايٛظٝف١ اييت نإ ع٢ً َكطف٢ 
 ايكٝاّ بٗا ؟ 

  . ؽضط١ مابط :ج

)5(- َا ايػؤاٍ املهتٛب يف ايٛضق١ ؟ ٚ نٝف 
 أداب عًٝٗا َكطفٞ ؟

 َاسا  ؽضط١ مابط أْو يٛ:  ايغ٪اٍ :ج

  ؟ تفعٌ إٔ عًٝو ٜٓبػٞ

:  اإلدـاب١  

 ب٬ عٛا٤ ٕايكاْٛ أَاّ ايٓاؼ جيعٌ إٔ -

 .  متٝٝظ أٚ تفضق١

 َٔ ٚحياعب ٭فخابٗا اؿكٛم ٜضر إٔ -

 .  اؾضا٥ِ ٜكرتفٕٛ

 قزص اؾضمي١ حزٚخ َٓع حياٍٚ إٔ -

 .  اعتطاعت٘

 )6(- َا غؤاٍ ستُس ملكطفٞ ؟ ٚمب أداب ؟ 
 ، َتِٗ أَاَو َجٌ إسا:  قُز عـــــــ٪اٍ :ج

.  ؟ َٛقفو فُا  

 تتجب حت٢ بض٨ املتِٗ:  َقطفٞ إداب١:   

 ٜغتخل فٗٛ إراْت٘ ثبتت ٚإسا ، إراْت٘

 اجملتُع ٚع٢ً إْغإ ٭ْ٘ ; طٝب١ َعا١ًَ

  . قغ٠ٛ أٚ ػاٚط رٕٚ َٓ٘ حك٘ ٜأخش إٔ

)7(-نٝف ٜعاٌَ ضابط ايؿطط١ املتِٗ إشا 
 ثبتت إزاْت٘؟

 ثبتت ٚإسا ، إراْت٘ تجبت حت٢ بض٨ املتِٗ :ج

 ٭ْ٘ ; طٝب١ َعا١ًَ ٜغتخل فٗٛ إراْت٘

 َٓ٘ حك٘ ٜأخش إٔ تُعاجمل ٚع٢ً إْغإ

  . قغ٠ٛ أٚ ػاٚط رٕٚ

 

  

)8(- َا غؤاٍ أمئ ملكطفٞ ؟ ٚمب أداب 
 َكطفٞ ؟ 

 اؾُٗٛص تعاٌَ ٌٖ:  أمئ عــــ٪اٍ :ج

.  ؟ ٚتهرب باعتع٤٬  

 اؾُٗٛص عأعاٌَ:  َقطفٞ إداب١:   

بهٌ احرتاّ ٚتكزٜض . نٝف ٜعاٌَ 

 ايؾضطٞ اؾُٗٛص ؟ 

 )11(- َا ضأٟ املعًِ يف إدابات َكطفٞ ٚ 
 أغئ١ً أعضاء ايربملإ ؟ 

 أحغٓت يكز:  َقطفٞ إدابات :ج

 مابط بٛظٝف١ قٝاَو عٔ ايتعبري

.  َؾضف١ بقٛص٠ ؽضط١  

 ناْت يكز:  ا٭عنا٤ أعــ١ً٦:    

.ٚممتاط٠ ٚاع١ٝ أع٦ًتهِ  

 )11(- نٝف عرب َكطف٢ عٔ تًو ايٛظٝف١ 
 مابط ٚظٝف١ عٔ ايتعبري أحغٔ :ج

. َؾضف١ بقٛص٠ ؽضط١  

)12(- َا َٛقف أعضاء ايربملإ َٔ إدابات 
 َكطف٢ ؟    

 بإدابات إعذاّبا ايربملإ أعنا٤ ففل :ج

    . َقطف٢

 )13(-  ملاشا ضخو ادتُٝع عٓس َػازضتِٗ 
 ايفكٌ ؟ 

 إميإ قايت عٓزَا اؾُٝع مخو :ج

 َا ع٢ً ؽ٤ٞ نٌ"  َقطف٢ ق١ٝٝ

" .اينابط حنض٠ ٜا ٜضاّ  

 )15(- َا ٚادب اجملتُع ضتٛ املتِٗ ايصٟ 
 مل تجبت بطاءت٘  ؟  

 أٚ ػاٚط رٕٚ حك٘ اجملتُع ٜأخش إٔ :ج

  قغ٠ٛ
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 منتصر و جماهد
    ؟ ايعسٚ زَطٙ ايصٟ َا -(1)
  . ايطا٥ضات ممضات َععِ رَض :ج

  ؟ ٚزتاٖس َٓتكط ِٖ َا -(3)
 إٔ قبٌ خغاص٠ أ١ٜ بايعزٚ ًٜخكا إٔ :ج

  عٝٓا٤ عًٞ ْفٛسٙ ٜبغط

  ؟ ايطريإ أذتكٗا اييت اض٠ارتػ َا -(4)
  بايهاٌَ ايعزٚ َزصعات َٔ رَضا صت٬ :ج

  ؟ َٓتكط ٠طبطائ سباباتاي فعًت َاشا -(5)
 فٛب َزفعٝتٗا  ايزبابات ٚدٗت :ج

  فاؽتعًت  قشٜف١ فأفابتٗا ايطا٥ض٠

  ايطائط٠ اؾتعاٍ بعس َٓتكط فعٌ َاشا -(6)
.  ايهٗف َزخٌ بكضب مبعًت٘ ٖبط :ج  

 خفض إٔ بعس َٓتكط قعتٛ َاشا  -(7) 
عًٝ٘؟ شيو ُأثط َٚا ؟ ضأغ٘ ايصئب  

 بقزٜك٘ فتو قز ايش٥ب إٔ تٛقع :ج

  غٝبٛب١ يف صاح:  سيو أثض . ،فاٖز

؟  ايؿُؼ َٔ ضٛء آخط أعًٓ٘ ايصٟ َا -(8)  
 باؿظٕ ٤ًَٞ أعٛر يٌٝ قزّٚ أعًٓت :ج

  1967ّ ْٜٛٝٛ 5 ّٜٛ َٔ ابتزا٤، ٚا٭مل

 َٔ أفام إٔ بعس ْفػ٘ َٓتكط ٚدس أٜٔ -(9)
  ؟ فٛدئ ٚمب ؟ غٝبٛبت٘

 أصبع١ ب٘ حيٝط ، خ١ُٝ يف ْفغ٘ ٚدز:ج

 باحت٬ٍ ٚفٛد٧ ، عٝٓا٤ بزٚ َٔ صداٍ

  يغٝٓا٤ إعضا٥ٌٝ

  ؟ َٓتكًطا(  ضاغب)  ايؿٝذ أخرب مب -(11) 

. نًٗا عٝٓا٤ احتًت عٝٓا٤ بإ أخربٙ :ج  

 َا ٚ ؟ ايٛقت شيو يف َٓتكط عاف أٜٔ  -(11)
  ؟ ٝٗاف قضاٖا اييت املس٠

 فٝٗا أقاّ ، عٝٓا٤ يف ايبزٚ بني عاـ :ج

  . نا١ًَ أؽٗض عؾض٠

  ؟ ايبسٚ نيب َٓتكط أقاّ نٝف -(12)
اـ١ُٝ يف ٜٚبٝت ، اْٗاص ايػِٓ ٜضعٞ :ج  

  َٓتكط باٍ ٜؿػٌ نإ ايصٟ األَط َا -(13)

   . ميهٔ َا بأقق٢ أًٖ٘ إىل ايعٛر٠ :ج

؟ ايٓفػ١ٝ َٓتكط أظ١َ غبب َا  -(14)   

 إىل عٛرت٘ بكضب ٜكني ميً٪ٙ نإ :ج

 َؾٗز تشنض نًُا حيظٕ ٚنإ ، أًٖ٘

 قضل مٛ صأع٘  ٜضفع ٖٚٛ ايش٥ب

.فاّٖزا طًَٝ٘ ٜفرتؼ ثِ ايؾُػ  

   َٓتكط عٛز٠ يف نبري فضٌ يًؿٝذ -(15) 

 تضتٝب مت قز بأْ٘ َٓتقض صاغب أخرب :ج

 ٫ حت٢ ايكُض خيتفٞ عٓزَا َٓتقض عٛر٠

.   بغٗٛي١ عًٝ٘ ايعزٚ  ٜغتزٍ  

  ؟ َٓتكط َٔ ضاغب ايؿٝذ طًب َاشا -(16) 
 أخض٣ َض٠ يظٜاصتِٗ ٜعٛر إٔ َٓ٘ طًب :ج

. ٚيقزٜك٘ ٚيٛطٓ٘ يٓفغ٘ ثأص ٚقز  

  َٓتكط ع٢ً ضاغب ايؿٝذ نًُات أثط َا -(17)
 ئ:  ٚقاٍ بايزَٛع عٝٓاٙ اغضٚصقت :ج

.   َعٞ فعًتُٛٙ َا حٝاتٞ طٍٛ أْغ٢

 ؼضصت  ٚقز أخض٣ َض٠ ًٜتكٛا بإٔ ٚعزٙ

.  ا٭عزا٤ رْػ َٔ عٝٓا٤حضص   

  ؟ اآلخط ايؿاطئ إىل َٓتكط ٚقٌ نٝف -(18)
 ْفل إىل ٚفٌ حت٢ ريٌٝ بقخب١ عاص :ج

 ايبؾض١ٜ اينفارع أحز َع ٚتكابٌ عضٟ

 ننفزع يريتزٜٗا ٬َبػ أعطاٙ ايشٟ

 إيٞ ٚٚف٬ ايغباح١ ا٫ثٓإ ٚبزأ بؾضٟ

   ايؾُػ ؽضٚم قبٌ اٯخض ايؾاط٧

  ؟ غبضا ايؿٝذ ٜجل نإ مب -(19) 
.يتطٗري عٝٓا٤ اؾٝؿ بعٛر٠ ٜجل :ج  

  ؟ ألًٖ٘ ٚقٛي٘ عٓس َٓتكط أزضى َاشا-(21)
 بزأت قز يغٝٓا٤ ايعٛر٠ صح١ً إٔ أرصى :ج

. ا٭ٌٖ إىل ايعٛر٠ صح١ً اْتٗت إٔ بعز  

  ؟ َٓتكط عٛجل أٜٔ -(21)
  .أؽٗض 5ملز٠  اؾ١ٜٛ ايكٛات َغتؾف٢  :ج

املػتؿف٢ يف َٓتكط عالج ْتٝذ١ َا  -(22)   
   .ر اتظاْ٘ ايٓفغٞ اعتعا -  ج:

 إىل يًعٛر٠ اعتعزارا أنجض فبحأ  -     

. ثا١ْٝ َض٠ اـز١َ  

 َٓتكط ٚدسٙ ايصٟ االختالف َا -(23)
      ؟إيٞ ايتسضٜبات  عاز عٓسَا

 ٚأنجض ايتظاَا أنجض اؾُٝع أفبح -

  .  ايتزصٜبات يف دز١ٜ

 ع٢ً نجري٠ ؼغٝٓات إرخاٍ مت -

 اهلذ١َٝٛ اقزصتٗ َٔ تظٜز ايطا٥ضات

  .  ا٫يتفاف ٚعضع١ ٚاملٓاٚص٠

 اييت ٚاإلميإ ايجك١ ْرب٠ اْتباٖ٘ يفت -

 ايشٟ حكِٗ عٔ اؾُٝع بٗا ٜتخزخ

  . هلِ اهلل ْقض ٚعٔ ٜغرترٚٙ إٔ ٫بز
 ٚقن٢ يف ايتزصٜبات مخػ عٓٛات 

  ؟ َٓتكط يف ايتسضٜبات ٜؿعط نإ مب  -(24)
    -:ٜؾعض نإ :ج

 إٔ صٚح ا٫ْتقاص متً٪ٙ      -

  ٜأخشٚ قضٜبا صاغب ايؾٝخ عًٝك٢ ٚأْ٘ -
 . ايكاتٌ ٚايش٥ب ايعزٚ َٔ بجأصٙ 

َا املككٛز باملاضز املكطٟ ؟ َٚت٢  -(25)
  خطج ؟ َٚا ايصٟ حكك٘ ؟

خضج ايغاع١  ،اؾٝؿ املقضٟ  ج: 

،حطِ نٌ ايكٝٛر  1973 /10/ 6ايجا١ْٝ 

.ايتٛقعات ٚتفٛم ع٢ً نٌ  

َا زٚض غالح ايطريإ ٚ املسفع١ٝ  -(26)
  ادتٓٛز ايبٛاغٌ ؟ٚ

اْطًكت ْغٛص اؾٛ  -ع٬ح ايطريإ : ج:

.تعرب ايكٓا٠   

 طًكات ناْت -: املزفــــــــــع١ٝ: ج

  ٚق٬ع٘ ايعزٚ حقٕٛ تزى املزفع١ٝ
 اؾٓٛر ؽضع -: ايبٛاعٌ اؾٓٛر ج:

  دغٛصايعبٛص ٜٓؾ٦ٕٛ ايبٛاعٌ

 غخطٟ أثط هلا"  أنرب اهلل أنرب اهلل" -(27)
  ٚضح.  ٚاألعساء كطٜنيامل ادتٓٛز َٔ نٌ يف

ج :- عٓز اؾٓٛر املقضٜني :-  ناْت  

.ِٖٚتٛحز تؾذعِٗ َغري٠ تباصى  

عٓز ايعزٚ :- ناْت تظيظٍ ا٭صض ؼت 

  قًٛبِٗ يف ايضعب ٚتكشف أقزاَِٗ

؟  طباذت يف َٓتكط زٚض عٔ حتسخ -(28)  
 حًكٛا ايشٜٔ ايطٝاصٜٔ أٚا٥ٌ َٔ نإ: ج

 َٓاطل ع٢ً ايعزٚ ٚايكنا٤ حقٕٛ يزى

قٝارت٘ َضانظ ٚؼطِٝ ػُعات٘    

 ٜالحل ٖٚٛ َٓتكط ختًٝ٘ ايصٟ َا -(29)
  ؟ ايعسٚ بطائطت٘

 نأْٗا ٜطًكٗا طًك١ نٌ ناْت: ج

 ايٛطٔ احتٌ ايشٟ ايش٥ب عٔ تبخح

 اييت ايش٥اب ناْت ، ا٭صض  ٚاغتقب

 تؾب٘ ا٭عزا٤ دٓٛر َٔ أَاَ٘ َٔ تٗضب

   فاّٖزا فزٜك٘ افرتؼ ايشٟ ايش٥ب

اٚملاش ؟ قائسٙ َٔ َٓتكط تأشٕاغ َت٢ -(31)   
  ج: بعز ايٓقض بأعبٛع ;٭را٤ ١َُٗ خاف١ 

  ؟ َٓتكط بٗا قاّ اييت امل١ُٗ َا -(31)
 ايبٝنا٤، ايػض٠ سٟ ايش٥ب َٔ ا٫ْتكاّ: ج

 ٚاْتعض بطا٥ضت٘ َٓتقض ٖبط حٝح

 ضفالاي ًٝ٘ع ٚأطًل ايش٥ب ظٗض حت٢

ايش٥ب  دغِ يتدرتم  

؟ ضاءايبٝ ايػط٠ شٚ ايصئب ظٗط َت٢ -(8)  
  تّٖٛذا ايؾُػ قضل اطرار عٓزَا: ج

 )9(- َا أثط اْتكاّ َٓتكط َٔ ايصئب عًٝ٘ ؟
 صأع٘ صفع ثِ غاَض٠ بفضح١ ؽعض: ج

 ٚؽٌٝ فاٖز ٜا اهلل ٜضمحو ٜكٍٛ ٖٚٛ

 ع٢ً فاٖز فزٜك٘ ابتغا١َ ٜض٣ أْ٘

  . ا٭محض ايؾُػ قضل
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 الفصل األول
 َاشا تعطف عٔ اهلهػٛؽ ؟   -(1)
يضعا٠ أتٛا َٔ )آعٝا( مجاع١ َٔ ا  : ج

 يف عٗز ايفضاع١ٓ . ٫حت٬ٍ َقض

 إىل أٜٔ اَتس ظحف اهلهػٛؽ ؟ -(2)
 اٯٕ )ايؾضق١ٝ(  )أٚاصٜػ(إىل  : ج

 نٝف حهِ اهلهػٛؽ َكط؟ -(4) 
 : ج

قاَٛا بتفضق١ ففٛف ايؾعب ،  -

 ٚإمخار قٛت٘ ٚ إمعاف نًُت٘ .

ْٗب أقٛاتِٗ ، ٚعضق١ ظًِ ايٓاؼ ،  -

 ٥ِٗ تؾضٜز أبٓاأَٛاهلِ ، ٚ

ايغدض١ٜ َٔ عارات املقضٜني  -

 ٚتكايٝزِٖ .

ملاشا غضب )غكٓٔ ضع( ٚأَط إٔ  -(6) 
 جيتُع ب٘ أَطاء ممًهت٘ ؟ 

و اهلهغٛؼ بغبب تٗزٜز ًَ  : ج

ٚقضص رع٠ٛ أَضا٤ َقض ينِ ايقفٛف 

 . ٚمجع ايه١ًُ

 ٍ اهلهػٛؽ ؟ٛمب ضز غكٓٔ ضع ع٢ً ضغ  -(7)
ٖشا تٗزٜز ٚٚعٝز أتظعذ٘ قاٍ ي٘ ) : ج

ايٓٗض ٚاملغاف١ بني )طٝب٘( ٚ  أفضاؼ

 ( )أٚاصٜػ( عبعُا١٥ ٌَٝ أٚ تظٜز

بعس (اختصٙ )غكٓٔ َٟا ايكطاض ايص -(9)
 ؟ بأَطاء َكطادتُاع٘ 

قضص قاصب١ اهلهغٛؼ حت٢  : ج

ّٝا   .ٜطضرِٖ َٔ ايب٬ر ْٗا٥

نٝف ناْت ْٗا١ٜ ) غكٓٔ ضع ( ؟ َٚا  -(11)
 زٚض إٜاح حتب ؟

حت٢ عكط َػط٢ حاصب عزٚٙ  : ج

٘ ) إٜاح حتب تطٚدَا٤ ايؾضف ،ٚنإ بز

ٚؽذعت  . حملاصب١ اهلهغٛؼ  تؾذع٘( 

 ابٓٗا ) ناَٛؼ ( عًٞ َٛاف١ً اؿضب .

 َا زٚض ) ناَٛؽ ( يف اذتطب ؟ -(14) 
  طٗض ايقعٝز َِٓٗ  : ج

 ِٖ ططز يفتـخسخ عٔ صتاح أمحؼ   -(15)
يكز اْزفع دٝؿ أمحػ مٛ  : ج

يؾُاٍ ا ايضعا٠ فًِ جيزٚا غري ايفضاص إىل

 ٚصاح أمحػ ٜطاصرِٖ حت٢ ) أٚاصٜػ  ( .

  ثِ ٖضبٛا َٔ َقض ٚعار َٔ حٝح أتٛا

الفصل الثاني   

َت٢ مت احتالٍ ايفطؽ ملكط ؟ أٚ َت٢  -(1)
 تساعت زٚي١ آؾٛض ؟

 . ايكضٕ ايغابع قبٌ امل٬ٝر يف : ج

  َا ايصٟ نإ حيًِ ب٘ ) قُبٝع ( ؟  -(2)
 نإ حيًِ بزخٍٛ َقض  : ج

 ؟ييت ٚقًت إىل ايفطؽ ْباء اَا األ -(3)
إٔ ٚاملقضٜني َقُُٕٛ ع٢ً ايزفاع  : ج

 .ٜقٝبٛا ايفضؼ أنرب اـغا٥ض 

 نيَاشا فعٌ قُبٝع عٓسَا ٚدس املكطٜ -(4) 
 َكُُٕٛ ع٢ً ايسفاع ؟

بني تٓتكٌ أَض بتذٗٝظ عف١ٓٝ  : ج

ٚعًٝٗا َٓار  حت٢ ٚفًت إىل َٓف ايكضٟ

ٜطًب فٝٗا َٔ املقضٜني  فع ٫فت١اص

 ًِٝ َٔ غري حضب ٚبزٕٚ ؽضط ايتغ

 ؟ عًٞ ايػف١ٓٝملاشا ضفع الفت١   -(6)
يهٞ ٜط٦ُٔ املقضٜني إيٝ٘ طايبّا  : ج

 ِ ايتغًِٝ َٔ غري حضب ٚبزٕٚ ؽضط َٓٗ

  اجاٙ تًو ايػف١ٓٝ نيَا َٛقف املكطٜ  -(7)
إيٝٗا  ٚ ْعضٚامل ٜكُٝٛا هلا ٚطّْا  ج:

 بٓعضات اؿكز ٚايغدض١ٜ 

 ًػف١ٓٝ ؟ي نيكطَٜا ْتٝذ١ غدط١ٜ امل -(8)
 .صعاي١ تٗزٜز إيِٝٗ  قُبٝظ أصعٌ  : ج

  َٔ ضغٍٛ قُبٝع ؟نيَا َٛقف املكطٜ -(9)
بٌ طارتِٗ ، مل تنعف َٔ عظميتِٗ : ج

 ٚ أصعًٛا َع٘ صعاي١ إيٞ قُبٝظمحاع١ 

 قاّ بٗا ؟ َا اذت١ًٝ ايجا١ْٝ اييت -(11) 
 .أؽاص عًٝ٘ دٓٛرٙ بقٓع ٚي١ُٝ  : ج

  ؟ نيع ٚي١ُٝ يًُكطٜملاشا قٓع قُبٝ -(12)
يٝدزع املقضٜني ٜٚبعز فهض٠  : ج

 .  اؿضب عٔ أسٖاِْٗ

 َا َٛقف ايؿعب َٔ ٖصٙ ايٛي١ُٝ ؟  -(13)
، قاطعٖٛا ٚمل ٜٓدزعٛا بٗا   : ج

 ملكاب١ً قُبٝظ.حؾزٚا اؾٝٛـ ٚ

َا ايصٟ ظٓ٘ قُبٝع بعس اْتكاضٙ عًٞ  -(14)
 ) أبػُاتٝو ( ٚ فتح ) َٓف ( ؟

ا٭َض يف َقض قز ظٔ ايفضؼ إٔ  : ج

 َقض أفبخت يك١ُ عا٥ػ١ اعتتب هلِ ، ٚ

  
 الفصل الثالث

 َٚا َٛقف ايؿعب ؟ ؟ ايػعا٠ملاشا داء  -(1)
يٝزخًٛا أصمٗا ، ٚيٝغتعبزٚا أًٖٗا   ج

 ، ٚ حيطُٛا نٝاْٗا 

مل خينعٛا ٚمل  :  َٛقف ايؾعب املقضٟ

  ٜغتهٝٓٛا بٌ ٚقفٛا يف ٚد٘ ايػظا٠

ٚإىل يكًٝب١ٝ؟َٔ أٜٔ داءت اذتُالت ا-(2)
   ؟ ااجٗتأٜٔ 

  بضٜطاْٝا ٚفضْغا ٚايُٓغا:دا٤ت َٔ ج

 . ايؾاّ ٚآعٝا ثِ َقض: إىل  اػٗت

 يف أٟ املٛاقع اْتكط قالح ايسٜٔ ؟  -(3) 
يف َٛقع١ فتح بٝت املكزؼ  : ج

 ٖـ 583، عاّ  حطني

يكالح ايسٜٔ َٛاقف ْب١ًٝ  يف  -(4)
 ايتعاٌَ َع األعساء. اغتسٍ ع٢ً شيو

حيغٔ َعا١ًَ ُّا ْب٬ّٝ نإ ؽٗ -

  ٣عضا٭

ٜزفع ايػضا١َ اؿضب١ٝ عٔ نإ  -

 فكضا٥ِٗ ٜٚعف٢ َٓٗا ْغا٤ِٖ ٚأطفاهلِ 

 أشنط َٛقفا ْبٝال يكالح ايسٜٔ ؟ -(5)
،  فكزت اَضأ٠ َغٝخ١ٝ طفًٗا : ج

 فشٖبت إىل ف٬ح ايزٜٔ تبهٞ ٚتقضذ ،

،ٚأَض بايبخح عٔ ايطفٌ ،  فضم قًب٘ 

 حت٢ عجض عًٝ٘ ٚ عًُ٘ ٭َ٘

 بعس ٖعميتِٗ  نيَا ضز فعٌ ايكًٝبٝ -(7) 
  ؟نييف َعطن١ حط

صٚا هلظمي١ أدزارِٖ أأصارٚا إٔ ٜج : ج

فًٝب١ٝ  فذٗظ يٜٛػ ايتاعع مح١ً

 ُٖظّ ُٚأعض يػظٚ َقض ٚيهٓ٘

أٜٔ ْعيت اذت١ًُ ايكًٝب١ٝ ؟ ٚنِ   -(8) 
 بكٝت ؟ ٚملاشا ؟

ْظيت رَٝاط / ٚبكٝت عت١ أؽٗض /  : ج

 ًت٘ يٝغتهٌُ يٜٛػ َعزات مح

 َا ايسٚض ايصٟ قاَت ب٘ ؾذط٠ ايسض   -(11) 
نتُت ْبأ ٚفا٠ طٚدٗا حت٢ ٫  -1

  تنعف عظمي١ اؾٓٛر 

أعًٓت إٔ املًو َضٜض ٫ ٜغتطٝع  -2

 .إٔ ٜغتكبٌ أحز 

 ٚ ايزٚي١تزبري أَض اؿضب قاَت ب -3

 .حت٢ ٜعٛر تٛصإ ؽاٙ 

 َا ْٗا١ٜ يٜٛؼ ايتاغع ؟-(11) 
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، ٚعذٔ ٖظّ يف َٛقع١ املٓقٛص٠  : ج

راص ابٔ  يكُإ ، ثِ أخ٢ً عبًٝ٘ بعز  يف

إٔ رفع فز١ٜ نبري٠ تعٜٛنا عُا أحزث٘ 

  َٔ تزَري ٚؽضٜب . 

 املػٍٛ

 ؟ َٚت٢ ظٗطٚا ؟ َٔ ِٖ املػٍٛ -(12) 
ب٬ر )َٓػٛيٝا ( مشايٞ  َِٖٔ  : ج

 . ٚظٗضٚا يف ايكضٕ ايجايح عؾضايقني ، 

َٔ قائس املػٍٛ ؟ َٚاشا طًب َٔ   -(13)
 ؟ َٚا َٛقف ارتًٝف١ ؟ارتًٝف١ ايعباغٞ 

قا٥زِٖ )٫ٖٛنٛ( / طًب َٓ٘  : ج

اـنٛع ٚا٫عتغ٬ّ / َٛقف٘ صفض 

 .صرِٖ يف نربٜا٤ 

َاشا فعٌ املػٍٛ بعس ضفض ارتًٝف١  -(14)
 االغتػالّ ؟

ايعضام حت٢ ٚفًٛا إىل  انتغخٛا : ج

اجملاْٝل  حزٚر بػزار ْٚقبٛا حٛهلا

 .تكشفٗا بايغٗاّ حت٢ عًُت بػزار

بايٓػب١  ايصٟ نإ ٜعتكسٙ املػٍٛ َا -(16) 
 ملكط ؟

ٜعتكزٕٚ إٔ َقض عتغًِ هلِ  : ج

 نُا عًُت غريٖا 

َا ارتط١ اييت أعسٖا قطع يًٓكط  -(18)
 ع٢ً املػٍٛ ؟

ايتعاٖض با٫ْٗظاّ ٚايفضاص حت٢  : ج

ٜتٛغٌ ا٭عزا٤ فريدع ايفاصٕٚ َض٠ 

أخض٣ ثِ ٜٗذِ ايفضعإ بكٝار٠ بٝربؼ 

 . فٝدتٌ تٛاطٕ ا٭عزا٤

 َا زٚض ايفطغإ يف املعطن١ ؟ -(19)
اْكض ) بٝربؼ ( بفضعاْ٘ ،  : ج

 ٚاعتُضت املشع١ َٔ ايقباح حت٢ ايعٗض 

َاشا حيسخ يٛ إٔ ؾعب َكط مل ٜؤَٔ -(21) 
 بٓفػ٘ ؟

٫ْزفع املػٍٛ إيٞ املػضب ٚ  : ج

ا٭ْزيػ ٚأٚصٚب١ ، كضبني 

  َزَضٜٔ

 

 

 

 

  

 

 الفصل الرابع
 (ا٫عهٓزص١ٜ ) قُز نضِٜ 

 َاشا فعٌ ْابًٕٝٛ قبٌ ْعٚي٘ َكط؟  -(1) 
أصعٌ صعٛي٘ إىل )قُز نضِٜ(  : ج

قافعٗا ٜ٪َٓ٘ ع٢ً َضنظٙ إسا عاعز 

  َقضإىل  اؾٝٛـ ايفضْغ١ٝ ايٓظٍٚ 

 ٛقف ستُس نطِٜ َٔ َطًب ْابًٕٝٛ َا َ  -(2)
 ، ٚصفض هلِب٬رٙ  ٜغًِإٔ  صفض ج

 َععار ٜهافح ، ٚ إٔ ًٜكٞ ع٬ح٘ َٔ ٜزٙ 

 زٜٔ اجملاٖ

َا اذتهِ ايصٟ قسض ضس ستُس نطِٜ ؟   -(3) 
 َٚٔ ايصٟ أٚق٢ ب٘ يًُذًؼ ايعػهطٟ؟

ّٝا بايضفال َع  :اؿهِ  ج ايكتٌ صَ

َقارص٠ أَٛاي٘ ٚأ٬َن٘ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ي٘ 

اؿل يف إٔ ٜفزٟ ْفغ٘ بـ )ث٬ثني أيف 

  ايشٟ أٚف٢ بشيو )ْابًٕٝٛ(  -. صٜاٍ(  

 املكا١َٚ يف ايكاٖض٠ ) عُض َهضّ (

 َا زٚض عُط َهطّ ؟   -(6)
 : ج

 ْعِ ففٛف ايجٛص٠ يف نٌ َهإ   -

 تكزّ ايقفٛف يف ايجٛص٠  -

 أؽعٌ اؿُاع١ يف فزٚص اجملاٖزٜٔ -

 ؟ايجٛض٠ َا ايصٟ آَٔ ب٘ ْابًٕٝٛ بعس
 : ج

آَٔ أْ٘ أَاّ ؽعب عٓٝز ، ٚئ ٜغهت  -

حت٢ تعٛر حضٜت٘ ٚ اعتك٬ي٘ ، ٚخيضج 

 ايفضْغٕٝٛ عٔ أصم٘

ٜني إ٫ إسا ؼككت ئ تٗزأ ثٛص٠ املقض -

 َطايب١ نا١ًَ

أْ٘ ئ ٜغتتب ي٘ ا٭َض ٚ ؽعب َقض  -

 عًٞ ٖشٙ اؿاٍ .

 ؟؟ ٚملاشا َت٢ غازض ْابًٕٝٛ  -(7)
ٚسيو عٓزَا  ،ّ 1799يف أغغطػ  : ج

عًِ بتزٖٛص َضنظ فضْغا اؿضبٞ يف 

 .  )نًٝرب( بعزٙ ايشٟ تٛىل. أٚصبا 

 ؟َا أثط قطاض ْابًٕٝٛ عًٞ نًٝرب ؟ ٚملاشا  -(8) 
غنب ; ٭ٕ ْابًٕٝٛ مل ٜهٔ قز قابٌ  : ج

    نًٝرب قبٌ عفضٙ أٚ اعتؾاصٙ يف عفضٙ.

 قف ايجٛض٠ ايجا١ْٝ. -(9)
  -ايجٛص٠ فاقت نٌ تٛقع : : ج

اؽرتى بٗا ايضداٍ ٚايٓغا٤ ٚ ا٭طفاٍ ٚ  -

 ايؾٝٛذ   

  ) عشصا٤  أعط٢ نٌ فضر مبا ميًو -
تعطٞ َٗضٖا / عٝز٠ تعطٞ حًٝٗا / غين 

َٛاطٔ ٜنخ٢ بٓفغ٘ َٔ ٜعطٞ أصم٘ / 

 أدٌ ايٛطٔ ( 

 فٓعٛا ايكشا٥ف َٔ حزٜز املغادز  -

ايفتٝات ناْٛا ٜأخشٕ ايضداٍ قٗضا إيٞ  -

 بٝٛتٗٔ ٚ قتًِٗ ٚ رفِٓٗ ؼت ايرتاب

 َاشا فعٌ نًٝرب يٝدُس ايجٛض٠ ؟  -(11) 
 : ج

 .حافض ايكاٖض٠ باملزافع ايجك١ًٝ  -

إىل ايؾعب حت٢  َٓع ٚفٍٛ ا٭غش١ٜ -

 ّٜٛ 37ملز٠  ِٝٗخِٝ ؽبح اؾٛع عً
  ايبخض ايقػري ) حغٔ طٛباص (

 ميتًو َضانب فٝز فػري٠

 ( ؟يف َصنطات ْابًٕٝٛ ٘ملاشا تطزز امس-(12) 
٭ْ٘ نإ صَظ املكا١َٚ ايؾعب١ٝ  : ج

 يف َقضايباع١ً 

 أٜٔ تكع َٓطك١ ايبخط ايكػري ؟  -(13)
 تكع بني املٓقٛص٠ ٚعري٠ املٓظي١ : ج

  نييًفطْػٝبت٘ َا ْتٝذ١ عسّ اغتذا -(14)
دٗظٚا عفِٓٗ ٚاػٗت إىل بًز٠  : ج

 حملاصبتٗا  اؾُاي١ٝ
ملاشا أضاز ايفطْػٕٝٛ إضٖاب حػٔ  -(15)

 طٛباض ؟
بغبب عزّ اعتذاب١ حغٔ طٛباص  : ج

 هلِيًفضْغٝني 

 ؟ايعسٚ  َاشا حسخ يػفٔ -(16)
ٚحًت يف عض أمشٕٛ َٔ ق١ً  : ج

 . املٝاٙ فٝ٘

 ػفٔ ايَا ٚحًت  عٓسنيَا َٛقف املكطٜ -(17)
ٌّب اَٖطضٚا : ج َٔ ايضفال  ٛاب

 .ٚا٭حذاص 

 َا ْتٝذ١ املعطن١ يف ادتُاي١ٝ ؟ -(18)
مخػ بعز اْتقاص املقضٜني  : ج

ايفضْغٕٝٛ ٚيهٔ  ٚاْغخبعاعات 

 .ايٓاص يف ايبًز٠  أؽعًٛابعز إٔ 

َا ايصٟ حاٍٚ فعً٘ ) فٝاٍ ( بعس  -(21) 
 َعطن١ أمشٕٛ ؟

٘ ) حغٔ حاٍٚ إٔ جيتشب إيٝ : ج

طٛباص ( َض٠ ثا١ْٝ ، ٚيهٓ٘ صفض 

   ٖشا ايػضض .
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 املكا١َٚ يف ايقعٝز ) ا٭بٓٛرٟ (

َا َٛقف أٌٖ بًس٠ )صتع ايباضٚز(   -(21) 
 عٓسَا ضأٚا غفٔ ايعسٚ ؟ ٚنِ عسز ايػفٔ ؟

ع٢ً َا  ٖذُٛا عًٝٗا ٚاعتٛيٛا : ج

يف ٖا فٝٗا َٔ سخا٥ض ٚاعتدزَٛ

، عف١ٓٝ ايكا٥ز ايفضْغٞ َٗامج١ 

 عف١ٓٝ ( 12إ عزر ايغفٔ ) ٚن

 َاشا فعٌ ايكائس ايفطْػٞ بػفٝٓت٘ ؟   -(22)
حيت ٫  ; ايغف١ٓٝأؽعٌ ايٓاص يف  : ج

 .عفٝٓت٘ يًجٛاص  ٜرتى

 نٝف ناْت ْٗا١ٜ ايكائس ايفطْػٞ ؟ -(23)
 يفغ أْفاع٘ ا٭خري٠ ع٢ً ايؾاط٧  : ج

 يف  حسخ ع٢ً َا نيَا ضز فعٌ ايفطْػٝ-(24)
 ؟صتع ايباضٚز 

 بايقعٝزتتابعت ٖذُات ايفضْغٝني  ج:

 .َٔ أعٛإ إىل قٛل 

 أمحس األبٓٛزٟ ٚضح بطٛي١ املٛاطٔ  -(26)
رعا إخٛاْ٘ إىل املكا١َٚ ٚمحٌ  : ج

 َزفع٘ ٚأخش ٜطًل َٓ٘ ايضفال ع٢ً

 ا٭عزا٤ ٚ احت٢ُ يف ققض َٗذٛص َٚغذز 

َاشا فعٌ ايفطْػٕٝٛ بعس إٔ احتُٞ  -(27) 
 ؟  األبٓٛزٟ زاخٌ ايككط ٚاملػذس

 : ج

عًٞ ايكقض  ٚأيكٖٛاايفتا٥ٌ، أؽعًٛا  -

 ٚاملغذز

أطًكٛا طًكات حيت أحزثٛا يف املغذز  -

   ٚايكقض ثػضات

ملاشا أْسٖـ ايفطْػٕٝٛ عٓسَا   -(28)
 زخًٛا ايككط ؟

٭ِْٗ ٚدزٚا أْفغِٗ ققٛصٜٔ   : ج

فأعُٞ أبقاصِٖ ،ٚأفابِٗ ايزخإ ب

 ٚعكطٛا عًٞ ا٭صض .اإلغؾا٤ ،

األبٓٛزٟ عٓسَا زخٌ َاشا فعٌ  -(29)
 ايفطْػٕٝٛ املػذس ٚايككط ؟

فعز إيٞ امل٦ش١ْ ، ٚأخش ٜغزر  : ج

اينضبات إيٞ ايفضْغٝني ٖٚٛ ٜكٍٛ 

 اهلل  أنرب اهلل أنرب .

نٝف اغتطاع أمحس األبٓٛزٟ إٔ ٜٓذٛ  -(31)
  ؟نيحكاض ايفطْػٝ َٔ

اعتطاع إٔ ٜتغًٌ ي٬ّٝ َٔ املغذز  : ج

 ثٝاب٘  ٍبعز إٔ بز

مسالفصل اخلا  

 نٝف ٜتعاٌَ ايؿعب َع اذتانِ ايظامل ؟-(1)
ٜكف ي٘ يف ايبزا١ٜ ْافخا ٚ قشصا  : ج

، فإسا مل ٜغتُع إيٞ ْقٝخت٘ أٚ ؼشٜضٙ ، 

 ٚأْظي٘ َٔ ايعضـ متضر ،ثاص عًٝ٘ ٚ

 ملاشا ثاض ايؿعب ع٢ً )خٛضؾٝس( ؟ -(2)
 : ج

 َغتبزا قاعٝا .نإ ٚايٝا فاعزا ظاملا  -

 يضمح١.نإ ٫ حيب ؽعب٘ ٫ٚ ٜعضف ا -

نإ نٌ ُٖ٘ إٔ جيُع املاٍ يٝٓفك٘  -

 عًٞ ٬َسٙ ٚصغبات٘ ايفاعز٠ .

نإ ٜغتعني ظٓٛر غري َقضٜني ، ٫  -

 ِٖ هلِ غري ايٓٗب ٚ ايغًب .

 اضتهبٗا دٓٛز خٛضؾٝس َا ادتطائِ اييت  -(3)
ٓٛر عًٞ اؾّ ، اعتز٣ 1805عاّ  : ج

ا٭ٖايٞ ، ٚاْزفعٛا إيٞ  اؿٛاْٝت فٓٗبٖٛا 

طٓني املاصٜٔ يف ايؾٛاصع ، ، ٚإيٞ املٛا

فغًبٛا َا يف دٝٛبِٗ ، ٚ ايباع١ اؾا٥ًني ٚ 

 مثاصٙ ٚ فانٗت٘ . اأنًٛ

 َا َٛقف ايؿعب َٔ خٛضؾٝس ٚدٓٛزٙ ؟ -(4)
يف ايؾٛاصع  مجٛع ايؾعب اْطًكت : ج

 ٚاملٝارٜٔ ٜٗتفٕٛ بغكٛط خٛصؽٝز 

 ملاشا دتأت مجٛع ايؿعب يًؿٝٛر ؟ -(5)
َٛمع هلِ َها١ْ عع١ُٝ ٚ نإ : ج

 .احرتاَِٗ ٚتكزٜضِٖ

 ؟ َا َطايب ايؿعب املكطٟ  -(6)
، اػٗٛا إىل راص احمله١ُ ايعًٝا  : ج

 ٚاملطايب ٖٞ /

 خضٚج اؾٓٛر ا٭داْب َٔ ايب٬ر 

 ٘ايبخضٟ  عٛر٠ املٛاف٬ت بني ايٛد

 ٚايكبًٞ

  إ٫ بعزعزّ فضض مضا٥ب دزٜز٠ 

 َٛافك١ ايعًُا٤ 

 ؟ َا َٛقف خٛضؾٝس َٔ َطايب ايؿعب -(7)
مخو ٚعدض ٚأْهض حل ايؾعب  : ج

 .يف ٖشٙ املطايب 

 َا َٛقف ايعًُاء بعس ضفض املطايب ؟ -(9) 
قضصٚا خًع٘   -اطرارٚا غنّبا   : ج

  يًؾعبٚأعًٓٛا قضاصِٖ 

 

بعس ضفض ايٛايٞ  ايؿعبَا َٛقف   -(11)
 املطايب ؟

قضص ايؾعب قافض٠ خٛصؽٝز  : ج

 يف قًعت٘ 

عسّ َا حذ١ عُط َهطّ يف   -(12) 
 طاعت٘ رتٛضؾٝس ؟ 

 : ج

 َغتبزا قاعٝا .نإ ٚايٝا فاعزا ظاملا  -

 يضمح١.نإ ٫ حيب ؽعب٘ ٫ٚ ٜعضف ا -

نإ نٌ ُٖ٘ إٔ جيُع املاٍ يٝٓفك٘  -

 عًٞ ٬َسٙ ٚصغبات٘ ايفاعز٠ .

نإ ٜغتعني ظٓٛر غري َقضٜني ، ٫  -

 ِٖ هلِ غري ايٓٗب ٚ ايغًب .

قٌ ـٛصؽٝز إْ٘ يٝػ ايٛايٞ  :ٚقاٍ ي٘ 

 ايشٟ ػب ع٢ً ايؾعب طاعت٘

 َا ايصٟ قطضٙ غًطٓا تطنٝا ؟ ٚملاشا . -(13) 
ا قضص عظٍ ) خٛصؽٝز ( ; تٗز١٥ هلش : ج

 ايؾعب 

السادسالفصل   

َٔ ستافظ اإلغهٓسض١ٜ ؟ َٚا َٛقف٘ َٔ  -(1)
 اذت١ًُ ؟

عًِ اإلعهٓزص١ٜ )أَني أغا ( .  : ج

يإللًٝظ ;٭ْ٘ تضنٞ ٫ جيضٟ يف 

 عضٚق٘ ايزّ املقضٟ 

َٛقف ستافظ ضؾٝس عٓسَا عًِ  َا -(2) 
 مبذٞء اإلصتًٝع ؟

  مجع ايعًُا٤ ٚا٭عٝإ ٚا٭ربا٤  : ج

  ٚكتًف ١َٝٚايتذاص ٚنباص صداٍ اؿا

 .طٛا٥ف ايؾعب يف َ٪متض يًتؾاٚص  

َّٝط ستافظ ضؾٝس أٌٖ ضؾٝس ب -(3)  أَطٜٔ نيخ
 فُا ُٖا ؟ َٚا ايصٟ اختاضٙ ايؿعب ؟

 -:ُٖا  : ج

إٔ ٜقُزٚا يعزِٖٚ ٜٚغتؾٗزٚا يف  -1

  عبٌٝ ايٛطٔ 

إٔ ٜهتبٛا ٭ْفغِٗ ايشٍ ٚايعاص  -2

  . ٚاهلٛإ ٜٚغتغًُٛا 

 اء ؟َا ايسٚض ايصٟ قاّ ب٘ األزب  -(6)
ناْٛا ًٜكٕٓٛ ايؾعب ا٭ْاؽٝز  : ج

  ايٛط١ٝٓ 
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ملاشا أضغٌ ستافظ ضؾٝس ضغً٘ خاضج  -(7)
 املس١ٜٓ ؟

يٝدربٚٙ مبٛعز قزّٚ دٝؿ  : ج

اإللًٝظ مِٖٛ يٝهٕٛ ايؾعب ع٢ً 

 . اعتعزار يًكا٥٘ 

 ؟ضؾٝس  َا ارتط١ اييت ٚضعٗا ستافظ -(9) 
 :  ج

اْغخاب اؾٓٛر َٔ خًف ا٭عٛاص إىل  -1

ٚ ا٫ختبا٤ راخٌ املتادض  ملز١ٜٓراخٌ ا

ٚاملٓاطٍ َع اجملاٖزٜٔ يف ؽاصع رًٖٝظ 

 .  املًو

إخ٤٬ ؽٛاصع املز١ٜٓ َٔ أٟ حضن١  -2

 ٚا٫ختبا٤ يف املٓاطٍ ٚاملتادض

فتح ايباب ايػضبٞ املتقٌ بزًٖٝظ  -3

  املًو

بعز إٔ أطُإٔ دٓٛر اإللًٝظ يعزّ  -4

ًختِٗ ٚدٛر َكا١َٚ ، خًعٛا أع

ٚأخشٚا ٜتغاَضٕٚ ٜٚتناحهٕٛ  ، 

اْٗاٍ عًِٝٗ صفال املكا١َٚ  َٔ 

ٚقاتًٛا اإللًٝظ نٌ َهإ 

 .  بايغ٬ح ا٭بٝض

ملاشا ٚظعت ادتٓٛز ع٢ً املٓاظٍ ايٛاقع١  -(11) 
 يف ؾاضع زًٖٝع املًو ؟

٭ْ٘ املزخٌ ايض٥ٝغٞ ملز١ٜٓ صؽٝز  : ج

 .ٖٚٛ ايشٟ عٝزخٌ َٓ٘ اإللًٝظ 

اإلصتًٝع املس١ٜٓ ؟ نٝف َت٢ زخٌ  -(11)
 ناْت حايتِٗ ؟ 

 ٟٚناْٛا ؽزٜز ،عٓز ايعٗض  : ج

ايتعب بغبب ايطضٜل ايضًَٞ بني 

 .اإلعهٓزص١ٜ ٚصؽٝز ٚبغبب ؽز٠ اؿض 

 َاشا أعذب ايػعا٠ يف ضؾٝس ؟ -(12)
 -ٛاعع١ ايزا٥ل ِٗ اؿأعذب : ج

ٚأؽذاص ايٓدٌٝ  -َٚٝاٙ ايٌٓٝ ايعشب١ 

 .ايعاي١ٝ 

 ؟ػاء يف املعطن١ ٚضح زٚض ايٓ -(15)
ٜٓؾزٕ ا٭ْاؽٝز ٜٚنضبٔ  : ج

 بايزفٛف إلثاص٠ اؿُاع١ يف 

  اؾٓٛر املقضٜني 

  

 

  

 

 

 

د بني الناسوتسكيف   

 ِٔ َِ ٍَ َحب١ٍَّ  َِِجَكا ِٕ َتُو  َٗا ِإ َّ َّ ِإ َٓ َٜا ُب "

ِٚ ِفٞ  ِٔ ِفٞ َفِدَض٠ٍ َأ ٍٍ َفَتُه َخِضَر

 َّ ُ٘  ِإ َٗا ايَّ َِٜأِت ِب ِٚ ِفٞ اَ٭ِصِض  َٚاِت َأ َُا ايغَّ

(16َ٘ َيِطْٝف َخِبرْي)ايَّ  

 : َعاْٞ نًُات- 

  ٚطٕ أفػض ؽ٤ٞ .   -َجكاٍ : -

 ْبات عؾيب سٚ حب١ فػري٠ .   -خضرٍ : -

 : األغئ١ً- 

 ؟ األٚىل اآل١ٜ يف اهلل قسض٠ أزي١ َا -(1)
 ٕٚاإلتٝا -.   ا٭َٛص بهٌ اهلل عًِ: ج

 . ٚخفٝت فػضت َُٗا ايعبار بأعُاٍ

 َٔ ارتٛف ابٓ٘ يف يكُإ غطؽ نٝف -(2)
 تو إٕ إْٗا"  ب املككٛز َاأٚ ؟ َٚطاقبت٘ اهلل

 ؟"  حب١ َجكاٍ

   ؽض أٚ خري َٔ ٜفعً٘ َا بإٔ ْقخ٘: ج

ق١ٓ ق أٚ فػرّيا نإ َُٗا اهلل ٜعًُ٘

ا٭صض راخٌ فدض٠ أٚ يف ايغُاٚات ٚ 

 . حياعب عًٝٗافإٕ اهلل حينضٖا ٚ 

 : ٍَظاٖط ادتُا- 

 أعًٛب ْزا٤ فٝ٘ قب١ ي٬بٔ . -ٜا بين : 

   تعبري -:تو َجكاٍ حب١ .. ٜأت إْٗا  
 . ؽ٤ٞ بهٌ عًُ٘ ٚ اهلل قزص٠ عًٞ ٜزٍ

 َ٪نز أعًٛب -إٕ اهلل يطٝف خبري : 

ٜضنز عًٞ عًِ اهلل ايٛاعع  ٚ بإٕ

   قبً٘ ملا تعًٌٝ.  بعبارٙ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٚ ِِ ايق٠َ٬َّ  َّ َأِق َٓ َُِعُضِٚف َٜا ُب َُِض ِباِي ِأ

ََا   ٢ًَ َٚافِِبِض َع َِٓهِض  ُُ ِٔ اِي َ٘ َع ِْ َٚا

َُِٛص) ِّ اِيُأ ِٔ َعِظ َِ َّٕ َسِيَو  ( 17َأَفاَبَو  ِإ  

 : َعاْٞ نًُات- 

  أرٖا يف أٚقاتٗا نا١ًَ ا٭صنإ .      -أقِ : -

نٌ خري أَض ب٘ ايزٜٔ ،  -املعضٚف : -

 املنار ) املٓهض (

هلل ، نٌ َا فٝ٘ َعق١ٝ  -املٓهض : -

  املنار ) املعضٚف ( .  

 ؼٌُ ، املنار ) ادظع ( . -افرب : -

 : األغئ١ً- 

 ؟ اآل١ٜ عًٝٗا اؾتًُت اييت ايٛقاٜا َا -(1)
    نا١ًَ أٚقاتٗا يف ايق٠٬ إقا١َ - ج:

   املٓهض عٔ ٚايٓٗٞ باملعضٚف ا٭َض  - 

  أسٟ َٔ اإلْغإ ٜقٝب َا ع٢ً ايقرب - 

 : ٍَظاٖط ادتُا- 

 غضم٘ أَض -:افرب  –٘أْ -أَض– أقِ 

 ٚاإليظاّ ٛدٛباي
َكاب١ً  -: املٓهض عٔ ٚأْ٘ باملعضٚف أَض 

 تٛمح املعين.

  أعًٛب -إٕ سيو َٔ عظّ ا٭َٛص : 
َ٪نز بإٕ ٜبني ق١ُٝ ايقرب يف خًل 

  ايؾدق١ٝ ايكارص٠ عًٞ إٔ تغٛر بني ايٓاؼ
ُِِؿ ِفٞ  ٫َٚ َت ٫َٚ ُتَقعِِّض َخزََّى ِيًَّاِؼ 

َََضّحا  ِإ ٌَّ اَ٭ِصِض  ُِٜخبُّ ُن  ٫ َ٘ َّٕ ايَّ

ٍٍ َفُدٍٛص ) َٚاِقِقِز18َُِدَتا َِٝو  ( ََِؾ ِفٞ 

َٛاِت  َِْهَض اَ٭ِف َّ َأ ِِٛتَو  ِإ ِٔ َف َِ َٚاِغُنِض 

ُِرِي ُِٛت اِيَخ    َيَق

 : َعاْٞ نًُات- 

  ٫ تعضض بٛدٗو ٚتتهرب .      -:٫ تقعض -

 . َتٛامعا  × َتهربا  -َضحا/كتا٫ : -

   اعتزٍ -: اققز -

 ) اصفع (  × اخفض  -ض :اغن  -

 ) أمجٌ ( .× أقبح  -أْهض : -

 : األغئ١ً- 

 ؟ات اآلٜ يف ابٓ٘ يكُإ َا ٚقاٜا -(1)
 ج:

 عٔ بٛدٗ٘ اإلعضاض عٔ ٢ْٗ -1

 ٚ عزّ.   عًِٝٗ ٚايتهرب ايٓاؼ

 . بتهرب ايطضقات يف ايغري

 ا٫عتزاٍ يف املؾٞ ، ٚ خفض ايقٛت . -2

 ٚغ١ًٝ ايٛقاٜا ٖصٙ تهٕٛ نٝف -(4) 
 ؟ ايٓاؽ قًٛب الَتالى

 عًٝٗا ٚاؿضل ايٛفاٜا بتٓفٝش :ج

 اهلل أحب٘ َٚٔ ٚحيب٘ عٓ٘ اهلل فريم٢

 . ايٓاؼ أحب٘

 : ٍَظاٖط ادتُا- 

 ٛدٛبًي أَض -: اغنض/اققز 

 ٚاإليظاّ
  أعًٛبإ  -متؿ: ٫ٚ..  خزى تقعض ٫ 

 تخضِٜ ايهرب ٚايتخشٜض َٔ عاقبت٘ ْٗٞ ي

أعًٛب  -: كتا٫ نٌ حيب ٫ اهلل إٕ 

َ٪نز بإٕ فٝ٘ ؼشٜض َٔ ايتهرب ، 

 ٖٚٛ تعًٌٝ يًٓٗٞ قبً٘ .

   أعًٛب -: يقٛت ا٭فٛات أْهض إٕ 
 ايضافعني تؾبٝ٘ فٝ٘ ، اي٬ّ ٚ بإٕ َ٪نز

   يٮَضقبً٘ تعًٌٝ.  باؿُري أفٛاتِٗ
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طفولةالعهد   

 ايؾاعض / عبز ايكارص ايكقاب
 --- ٞـــــــاصح بايـعٗز ايطفٛي١ ٫ ٜب

  اطضٟ ٚخٝاٍـــارص خـٌ ٫ ٜػـــب

 : َعاْٞ نًُات- 

  طَٔ .     -عٗز : -

 )ًٜتظّ(× ٜفاصم  -اصح / ٜػارص :ٜب  -

 : ايؿطح  -   

حئ ايؾاعض إيٞ سنضٜات ايطفٛي١ 

اييت ٫ تفاصم عكً٘ ٚقًب٘ ، ٫ٚ ترتى 

 خٝاي٘ ٫ٚ فهضٙ .

 : ٍَظاٖط ادتُا- 

تضارف ٜ٪نز  - ٜػارص :٫ –٫ ٜباصح  

 حٓني ايؾاعض إيٞ عٗز ايطفٛي١ .

   أعًٛب ْفٞ ٜ٪نز  -بايٞ : ٜباصح ٫ 
 . ايطفٛي١ بشنضٜات ايؾاعض اعتظاط عًٞ

******************** 

٫ ** ٛٙـــــــــبضا٠٤ هل إيٞحٓٓت  ٫ َا

   درتٟ ٚر٫يٞـــضت تبـاسنـــَ

 : َعاْٞ نًُات- 

  .   ففا٤ -ضا٠٤ :ب –اؽتكت .     -حٓٓت : -

 ْغٝت  ×  -سنضت : –يعب٘ .      -هلٛٙ : -

 َؾ٢ املعذب بٓفغ٘ . -تبدرتٟ : -

 : ايؿطح-   

 بني ٚايًٗٛ ايًعب إيٞ حئ مل ايؾاعض 

 أٚ ٜتشنض إعذاب٘ بٓفغ٘  أفخاب٘

 : ٍَظاٖط ادتُا- 

  تضارف   -حٓٓت : َا – سنضت َا 

 اعتظاط عًٞ ٜ٪نزٚتهضاص ايٓفٞ 

 . ايطفٛي١ بشنضٜات ايؾاعض

عطف ٜزٍ عًٞ  -تبدرتٟ ٚ ر٫يٞ : 

 ايغعار٠ بايطفٛي١ .

  أعًٛب  -َا حٓٓت إيٞ بضا٠٤ هلٛٙ : 
ْفٞ يًفِٗ اـاط٧ يغبب ا٫لشاب 

 يًطفٛي١

أعًٛب  -َا سنضت تبدرتٟ ٚ ر٫يٞ : 

 ْفٞ يًفِٗ اـاط٧ 

******************** 

 --- هاعباـنٓت أطًب يف َزاٙ َ َا

  اٍـإ َٚضبح َـــِٓ فـَػ ٔــَ

 : َعاْٞ نًُات- 

 ) خغاص٠ ( .×  َهغب  -َػِٓ : -

  ) بام( .   ×   طا٥ٌ  -فإ : -

 َهغب . -َضبح : -

 ايؿطح :-   

 طفٛيت٘ يف ايؾاعض ٜطُع مل ايؾاعض 

  فا١ْٝ َار١ٜ َهاعب يف

  ٍَظاٖط ادتُا:- 

  أعًٛب   -َزاٙ: يف اطًب نٓت َا 
 . ايطفٛي١ بضا٠٤ عًٞ ٜزٍ ْفٞ 

 ْهضات -: َضبح – َػِٓ – َهغبا 

 . ٚايؾٍُٛ يًعُّٛ

 املار١ٜ املهاعب بتفا١ٖ تٛحٞ -: فإ 

   ٜٛحٞ -: (فإ)بـ(َػِٓ) ٚفف 
 . تزّٚ ٫ ٭ْٗا ; املار١ٜ املهاعب بتفا١ٖ

******************** 

 --- اــًِ ْٛصا عاطعـــيهٔ صأٜت ايع

 اٍ ـــِ َفنـايـا يف عـــأيكـَت

 : َعاْٞ نًُات- 

 َٓطف٦ا  ×  َن٦ٝا َٓتؾضا  -عاطعا : -

 .َٓطف٦ا ×  ٫َعا َن٦ٝا  -َتأيكا : -

نجري ايفنٌ ، املضار )  -َفناٍ : -

 ٜكزص ايفن١ًٝ ( .

 : ايؿطح-   

 ايعًِ ق١ُٝ طفٛيت٘ َٓش ايؾاعض أرصى

 . ٚايعًُا٤ ايعًِ ٜكزص عامل يف ّْٛصا فضآٙ

 : ٍَظاٖط ادتُا- 

   ٚ ايٛمٛح بؾز٠ ٜٛحٞ   -عاطعا: 
 .ايعًِ تأثري ٚ ٚايتأيل ايٓٛص سيو اْتؾاص

 ٚ ايٛمٛح بؾز٠ ٜٛحٞ -:َتأيكا 

 . ايعًِ تأثري ٚ ٚايتأيل ايعًِ تأثري

   مجٌٝ تؾبٝ٘ -: ْٛصا ايعًِ صأٜت 
 . اؾٌٗ ظ٬ّ ٜبزر ايشٟ بايٓٛص يًعًِ

******************** 

-- ضحاٍ بضغب١ـعًت٘ ايـــــيؾ ؽزرت

  زرت صحايٞـــاؼ يشا ؽـي٬قتب -

 : َعاْٞ نًُات- 

  أعزرت ٚ دٗظت .    -ؽزرت : -

 قب١ ٚأصار٠ -صغب١ : -

  يتٛقزٙ ، املنار ) أْطفا٥٘ ( .    -يؾعًت٘ : -

     يٮخش ٚ ا٫عتفار٠  -ي٬قتباؼ : -

، املفضر نٌ َا ٜعز يًضحٌٝ  -ايضحاٍ : -

 . ) ايضحٌ (

 تٗٝأت يًغفض  -ؽزت صحايٞ : -

 : ايؿطح-   

 ٚصغب١ ايعًِ يف حبِّا ايؾاعض اصؼٌ هلشا

 . َٓ٘ ا٫عتفار٠ يف

 : ٍَظاٖط ادتُا- 

 تعًٌٝ ، ايعًِ عب تٛحٞ   -: بضغب١ 

 . قبً٘ ملا

 عزارا٫عتب ٜٛحٞ -:صحايٞ ؽزرت 

 . ايعًِ يطًب

  تؾبٝ٘ يًعًِ -: ؽزت يؾعًت٘ ايضحاٍ 
( ايضحاٍ)عًٞ(  يؾعًت٘) تكزِٜ-بايؾع١ً 

 . بايعًِ ي٬ٖتُاّ
********************  

 ---فاسا أْا نــــفضاؽ١ بٗضت مبــــا 

  َٔ ٖـــٝب١ ٚ د٬ٍ قز أبقـضت

 : َعاْٞ نًُات-   

  اْزٖؾت .       -بٗضت : -

 ) ؼكري ( .× تععِٝ  -ٖٝب١ ٚد٬ٍ :  -

 : ايؿطح-      

 َٔ اْبٗضت اييت نايفضاؽ١ ٖٛ فإسا

 .ايعًُا٤ ٚعع١ُ ايعًُا٤ ٖٝب١

 : ٍَظاٖط ادتُا- 

 تؾبٝ٘-:فإسا أْا نفضاؽ١ بٗضت 

 بايفضاؽ١ بايعًِ تعًك٘ يف ايؾاعض

  فضاق٘ تغتطٝع ف٬ بايٓٛص تتعًل اييت

ْهضتإ يًتععِٝ ، ٚ  -د٬ٍ : –ٖٝب١  

 ٜ٪نز املعين تضارف 

********************  

 --- اــــبا فارقــــفكبغت امياْا ٚح

 باملضػ٢ ٚايؾعض نإ فايٞ

 : َعاْٞ نًُات- 

  ) تضى ( .      ×أخشت  -قبغت : -

  ايشٟ أصدٛٙ .   -املضػٞ : -

 َٝزاْٞ . -فايٞ :  -

 : ايؿطح-  

 اعتطاع َا قزص ايعًِ َٔ ايؾاعض فأخش

 ٖٛ ايؾعض ٚنإ ، ارقاف ٚإمياْا حبا

 . فٝ٘ بضع ايشٟ اجملاٍ

 : ٍَظاٖط ادتُا- 

   ٜٛحٞ -:فايٞ نإ ايؾعض 
 . ب٘ اعتظاطٙ ٚ يًؾعض ايؾاعض بتكزٜض

   ايعطف -:إمياْا ٚ حبا فكبغت 
 ايؾاعض ْاي٘ ايشٟ ايفٛط َز٣ ٜبني 

 حٝاتٓا يف ٚاؿب اإلميإ ق١ُٝ ،ٜٚبني
********************  
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أجل مصرمن   
 

  : )ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ (صعٍٛ قاٍ

 فٝٗا ٜشنض أصمّا عتفتخٕٛ إْهِ) 

، فإٕ خريّا بأًٖٗا فاعتٛفٛا ايكرياط

   (هلِ س١َ ٚصحـــُــا

 : َعاْٞ نًُات- 

 تفكزٕٚ × متتًهٕٛ  -: تفتخٕٛ -

  ع٤ٛ ٚؽض × خريا -عٗز ٚأَا١ْ   -:س١َ  -

 ( قضاب١ ، ٚاؾُع ) أصحاَا  -:صمحا  -

 : ٍَظاٖط ادتُا- 

  أعًٛب  -: إْهِ عتفتخٕٛ أصما 
َ٪نز بإٕ ٚ فٝ٘ َعذظ٠ ٚ ع١َ٬ عًٞ 

 ْبٛت٘ ٚ بؾاص٠ يفتح َقض

  أعًٛب أَض -: اعتٛفٛا بأًٖٗا خريا 
 ٚ أعًٛب ققض  ٚ اإليظاّيًٛدٛب  

   ايعطف -: فإٕ هلِ س١َ ٚ صمحا 
 اؿل بني ايع٬ق١ ق٠ٛ عًٞ ٜزٍ بُٝٓٗا

 اؾُع ٚمضٚص٠ اإلْغا١ْٝ ٚاملؾاعض

   ايٓاؼ بني ايع٬قات يف بُٝٓٗا

   ٜزٍ تعبري -: ٜشنض فٝٗا ايكرياط 
 ٖشا اعتدزاّ يف َقض  متٝظ ع٢ً

 . ا٭صض قٝاؼ يف اطايكري

 ْهض٠ يًعُّٛ ٚايؾٍُٛ. -: خريا 

 .ًتععِٝ يْهض٠  -:أصما  

 األغئ١ً :-   

 ٚملاشا؟ ؟  ايطغٍٛ أٚق٢ مب -(1)
 أٌٖ املغًُٕٛ ٜعاٌَ بإٔ أٚف٢ :ج

 هلِ ٭ٕ ;ٚاإلحغإ باـري َقض

 . ٚايعضب بِٝٓٗ ٚقضاب١ ٚحل حض١َ

 قسم ع٢ً ٜسٍ َا اذتسٜح يف -(2)
 . ؟ - ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً - ايطغٍٛ

 َقض فتحب أفخاب١ ايضعٍٛ أخرب :ج

 َقض فتح ٚمت٘ ن٬َ فزم ٚقز ،

 اـطاب بٔ عُض عٗز يف

 إٔ اذتسٜح خالٍ َٔ فُٗت نٝف -(4) 
 ؟ َكط عٔ ٜتخسخ ايٓيب

 اؿزٜح يف سنض ايضعٍٛ ٭ٕ :ج

 َقض أٌٖ ٚنإ ، ايكرياط ن١ًُ

  اعتعُاي٘ َٔ ٜهجضٕٚ

 َكط بأٌٖ ايٓيب تٛق١ٝ ٜسٍ عالّ -(5)
 هلا ععِٝ تؾضٜف عًٞ ٜزٍ :ج

  ٚحزٜجّا قزميّا ايتاصٜخ يف ٚملهاْتٗا
 

أرض الفريوزسيناء   

ــض*** حـُاَات بٝ عـــــٝٓا٤

 ــٓـابٌ قـــُـــح سٖـــبــــ١ٝـــٚع
***  ضٚؼ بـزٜٚــــــ١ــعـــٝٓا٤ ع

 ـٓا٤ خـــٝــٍٛ عـــضبـــــ١ٝــعٝ

 : َعاْٞ نًُات- 

  املضأ٠ يف عضعٗا ، املضار  -ؼ :عضٚ -
  عضا٥ػ (( اؾُع )ٓطك١ صا٥ع١ اؾُاٍ)َ

 ْبت١ ايكُح قبٌ إٔ ؼقز . -عٓابٌ : -

 ( بزٜٚاتع )) حنض١ٜ ( ، اؾُ ×بز١ٜٚ  -

 : ايؿطح- 

ٜقف ايؾاعض مجاٍ عٝٓا٤ ايطبٝع١ٝ 

إٕ عٝٓا٤ مج١ًٝ نعضٚؼ َٔ -فٝكٍٛ :

عضا٥ػ ايبزٜٚات سٚات اؾُاٍ ايطبٝعٞ 

 ضب١ٝ .، َٚقض١ٜ أف١ًٝ ناـٍٝٛ ايع
ٚرٜع١ ناؿُاّ  ٖار١٥آ١َٓ عٝٓا٤ 

ٚمم٠٤ًٛ ، ايشٟ ٜضَظ إيٞ ايغ٬ّ ا٭بٝض 

 . ايشٖب١ٝغٓابٌ ايكُح باـري ن

 : ٍَظاٖط ادتُا- 

   عٝٓا٤ تؾبٝ٘  -:بز١ٜٚ عضٚؼ عٝٓا٤ 
 . مجاهلا عًٞ ٜزٍ ٖشا ٚ ايبار١ٜ بعضٚؼ

   عٝٓا٤ تؾبٝ٘ -:عضب١ٝ خٍٝٛ عٝٓا٤ 
 تٗاأفاي عًٞ ٜزٍ ٖشا ٚ ايعضب١ٝ باـٍٝٛ

   عٝٓا٤  تؾبٝ٘ -بٝض : محاَات عٝٓا٤ 
   بٝض عُاَات ٚراعتٗا يف

  يف يغٝٓا٤ تؾبٝ٘ -سٖب١ٝ : قُح عٓابٌ 
 . ايٓامذ١ ايكُح بغٓابٌ خرياتٗا ٚفض٠ 

*****************  

عـطـض صقــضام ***  ٚدـــــزاٍٚ َـــٔ

 فــٛم مـــفــاف ٚصرٜــــــــــ١
فــٝــضٚط *** ٚنـــٓــٛط  ٝٓا٤ َٓادــِعــــ

 عــكـــٝل عـخـضٜــــ١

 : َعاْٞ نًُات- 

  فضٟ َا٤ فػري .   -دزاٍٚ : -

 عطٛص ( صا٥خ١ طٝب١ ، اؾُع ) -عطض : -

 فات١ٓ  -عخض١ٜ : - َتخضى .  -صقضام : -

  حذض نضِٜ أطصم .   -فريٚط : -

 ) أعك١ (ض نضِٜ أمحض ، حذ -عكٝل : -

 : ايؿطح- 

فاف١ٝ ْٚك١ٝ ٚععض٠  َجٌ عٝٓا٤ 

اييت تٓغاب عًٞ اينفاف دزاٍٚ املٝا٠ 

 امل٠٤ًُٛ بايٛصٚر ايعطض٠
ٚ عٝٓا٤ غ١ٝٓ بايجضٚات ايطبٝع١ٝ اييت 

امل١٦ًٝ باملعارٕ َجٌ  ِتتُجٌ يف املٓاد

  ايفٝظٚ ٚايعكٝل

 ٍَظاٖط ادتُا :- 

   تؾبٝ٘  -:صقضام عطض َٔ  دزاٍٚ 
 املٝاٙ ظزاٍٚ ٚحغٓٗا ففا٥ٗا يف يغٝٓا٤

 . اي٬َع١

   يف عٝٓا٤ تؾبٝ٘ -:فريٚط َٓادِ عٝٓا٤ 
 ، ايهٓٛط ٚ باملٓادِ ثضٚاتٗا نجض٠ ٚ غٓاٖا

  أصض غًٛ عًٞ ٜزٍ ٖٚشا
   بـ(  مفاف)  ٚفف -: ٚصر١ٜ مفاف 

  . ايؾاط٧ مجاٍ عًٞ ٖشا ٜزٍ ،(  ٚصر١ٜ) 
******************  

ٚارٟ ايٓـــــٌٝ ***  عـٝـــٓا٤ متٝـــ١ُ

 تـعــٛر إيــ٢ فـــزص ايــــــٛارٟ
ٚعـــاقٞ ايٓــــٛص ***  عـــٝٓا٤ تعــــٛر

 ٜــقــــــب نـــــ٪ٚؼ ا٭مــٛا٤

 : َعاْٞ نًُات- 

  َا ٜعًل يف ايعٓل يزفع ايعني  -مت١ُٝ : -
  ، أٚ َا ٜتربى ب٘ اإلْغإ ، اؾُع

 ٜغهب -ٜقب : –ا٥ِ ٚ متِٝ ( .) مت 

 : ايؿطح- 

املقضٜني  ٓزعَٚباصن١  ٚ عٝٓا٤ غاي١ٝ 

 . ملقضٜنياٚ، ٚقز عارت إيٞ ٚارٟ ايٌٓٝ 
ٚ َع عٛر٠ عٝٓا٤ إيٞ املقضٜني طارت 

 ا٭مٛا٤ تعبريا عٔ ايفضح١ ٚايبٗذ١ .

 : ٍَظاٖط ادتُا- 

   تؾبٝ٘  -:ايٌٓٝ ٚارٟ مت١ُٝ عٝٓا٤ 
 ٖٚشا ايعٓل يف لتعً اييت بايت١ُُٝ عٝٓا٤

   غًٖٛا عًٞ ٜزٍ
   يغٝٓا٤ تؾبٝ٘: ايٛارٟ فزص إىل تعٛر 

 اأَٗ بفتا٠ تعٛر إيٞ
   بؾضاب يًٓٛص تؾبٝ٘ -: ايٓــــــــــــٛص عاقٞ 

  ٚايبٗذ١ ايفضح١ ع٢ً ٜٚزٍ ، ُٜغك٢
  تقٜٛض  -ٜقب ن٪ٚؼ ا٭مٛا٤ : 

يٮمٛا٤ بؾضاب ميٮ ايه٪ٚؼ ; مما 

  ٜٛحٞ بايفضح١ ايؾزٜز٠ بعٛر٠ عٝٓا٤ .

ايٓٛص ***  ٚحــــُاّ أبٝــــض َــجٌ

 ٜضفـــضف بـٝـٔ ا٭حــــــٝـــــا٤
ٚغقــٕٛ َـــٔ ؽــذض ايظٜتــٕٛ *** 

 ٚدـ٘ ايقــخــضا٤ تــــػــط٢

 : َعاْٞ نًُات- 

 ٜتخضى دٓاحٝ٘  -ٜضفضف : -

  متٮ . -تػطٞ : –فضٚع .    -غقٕٛ : -
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 : ايؿطح- 

ٚ حًل اؿُاّ ا٭بٝض ايشٟ ٜؾب٘ 

ايٓٛص يف مسا٤ عٝٓا٤ تعبريا عٔ 

 ايفضح١ ٚايبٗذ١ بايٓقض .
ٚ غطٞ غقٕٛ ايظٜتٕٛ ايشٟ ٜضَظ 

بايغ٬ّ فخضا٤ عٝٓا٤ تعبريا عٔ 

 ايفضح١ ٚايبٗذ١ بايٓقض

 : ٍَظاٖط ادتُا- 

   يًخُاّ تؾبٝ٘  -:ايٓٛص َجٌ محاّ 
 . ايزْٝا ٜن٤ٞ ايشٟ بايٓٛص ايغ٬ّ صَظ

   يًقخضا٤ تؾبٝ٘ -:يقخضا٤ا ٚد٘ 
 . ٚد٘ ي٘ بؾدك

   ٜزٍ تعبري - ا٭حٝا٤ :نيٜضفضف ب 
 ، عٝٓا٤ بعٛر٠ اؿُاّ فضح١ عًٞ

 املقضٜني َؾاصن١ عًٞ ٚحضف٘

ا٭فـــل ***  ٚطـــــٝٛص خنــض فــــــٛم

 ؼـــــٝـ٢ سنــــــض٣ ايؾـــــٗزا٤
ٚغـــٓا٤ فـــــٛم ؽـــــفاٙ اؿـــٛص *** 

 ــًـٞ ا٭عـــُــــا٤حيــــــٝــ٢ أغـ

 : َعاْٞ نًُات- 

  َٓتٗٞ َز ايبقض .  -ا٭فل : -

 أفٛاٙ . -ؽفاٙ : -

ايٓغا٤ ايبٝناٚات سات ايعٕٝٛ  -اؿٛص : -

 اؾ١ًُٝ ، املفضر ) اؿٛصا٤ (

 : ايؿطح- 

ٚاَتٮت مسا٤ عٝٓا٤ بايطٝٛص اـنض 

أحٝا٤ يًؾٗزا٤ ايشٜٔ مخٛا بأصٚاحِٗ 

 َٔ أدٌ ايٛطٔ .
ٚات اؾ٬ُٝت ٚ تتػين ايٓغا٤ ايبٝنا

 بأمجٌ ا٭غاْٞ يف حب عٝٓا٤ 

 : ٍَظاٖط ادتُا- 

 -:طٝٛص خنض ؼٝٞ سنض٣ 
 حيتفًٕٛ بأؽدال يًطٝٛص تؾبٝ٘

  بايؾٗزا٤

   ()خنض ٚفف ن١ًُ)طٝٛص(بـ 
ٜزٍ عًٞ ؽ٤ٞ َٔ ْعِٝ اؾ١ٓ ايشٟ 

 ٤ .يؾٗزاحيع٢ ب٘ ا

   تعبري -:اؿٛص ؽفاٙ فٛم غٓا٤ 
 ايشٟ بايٓقض ايٓغا٤ ععار٠ عًٞ ٜزٍ

 . أفخابٗا إيٞ عٝٓا٤ أعار
   تؾبٝ٘ -:ا٭مسا٤ أغ٢ً حيٝٞ 

 ايفتٝات ي٘ تكزّ بإْغإ يغٝٓا٤

 . ايتخ١ٝ

   -: دزاٍٚ – نٓٛط – َٓادِ 
ٚتٓهريا يًعُّٛ  يًهجض٠  امجع

  ٚايؾٍُٛ 

أكتوبرذكريات   
 

 ّٜٛ  جي٤ٞ ٚا٫عتبؾاص بايبؾض َه٬ً

 ْظٚر قط١ أنتٛبض َٔ ايغارؼ

 يف ٚا٭ٌَ ٚاهل١ُ بايطاق١ َٓٗا

 جي٤ٞ ٚاؿض١ٜ ٚايتعُري ايبٓا٤ طضٜل

 .  ايشنضٜات أطٝب حا٬َ

 : َعاْٞ نًُات- 

  َتٛدا .     -َه٬ً : -

 ) اؿظٕ ( .  ×ايفضح  -يبؾض :ا -

  ايكزص٠ .  -ايطاق١ : -  منز . -ْظٚر :  -

  ايعظمي١ -اهل١ُ : -

 ) ايٝأؼ ( . ×ايضدا٤  -ا٭ٌَ :  -

  ايتؾٝٝز ، املنار ) اهلزّ ( .    -ايبٓا٤ : -

)أخبح( ،  ×أحغٔ ٚأصٚع  -أطٝب : -

 اؾُع )أطاٜب(

 : األغئ١ً- 

 ؟ ايهاتب ٜتخسخ ّٜٛ أٟ عٔ -(1)
 َٔ ايغارؼ ّٜٛ عٔ ايهاتب ٜتخزخ :ج

 1973ّ أنتٛبض

  أنتٛبط َٔ ايػازؽ ّٜٛ جيٞء نٝف -(2)
  :ج

  ٚايغضٚص بايفضح َتٛدا . 

  ميزْا بايك٠ٛ ٚايعظمي١ ٚا٭ٌَ يف بٓا٤

 َغتكبٌ أفنٌ 

 حيٌُ يٓا أمجٌ ايشنضٜات 

 قسّٚ عٓس ايهاتب ب٘ ٜؿعط ايصٟ َا-(3)
 ؟ أنتٛبط 6 ّٜٛ

  ٚايغعار٠ بايفضح ٜؾعض :ج

 ؟ أنتٛبط َٔ ايػازؽ ّٜٛ ٜعٚزْا مب -(4)
بايك٠ٛ ٚايعظمي١ ٚا٭ٌَ يف  ٜظٚرْا: ج

 َغتكبٌ أفنٌ . بٓا٤

 : ٍَظاٖط ادتُا- 

   تقٜٛض  -:ايغضٚص ٚ بايبؾض َه٬ً 
 بؾدك أنتٛبض َٔ ايغارؼ يّٝٛ

ّٓا ٜأتٞ  . َغضّٚصا فضّحا َظٜ

   يّٝٛ تقٜٛض -:قط١  أنتٛبض 6 ّٜٛ 
 متزْا مبخط١ أنتٛبض َٔ ايغارؼ

 .  بايطاق١
   مجٌٝ تقٜٛض -با٭ٌَ: َٓٗا ْظٚر 

 حيضى ايشٟ بايٛقٛر ٚاهل١ُ يٮٌَ

  .يًت١ُٝٓ اإلْغإ

 

    يّٝٛ تقٜٛض -:أطٝب حا٬َ جي٤ٞ 
 ٜأتٞ بإْغإ أنتٛبض َٔ ايغارؼ

 .ايطٝب١ بايشنضٜات قًُّا
   ايشنضٜات تقٜٛض -:ايشنضٜات أطٝب 

 بايغعار٠ ٜٚٛحٞ طٝب ضابؽ أٚ بطعاّ

 . ٚايفضح١
    -: ٚاؿض١ٜ  ايتعُري ٚ ايبٓا٤ طضٜل يف 

 ْٗن١ يف ايهاتب صغب١ عًٞ ٜزٍ تعبري

 حب٘ عًٞ ٜٚزٍ ، يًتعُري بايبٓا٤ ٚطٓ٘

 هلا تكزٜضٙ ٚ يًخض١ٜ
*****************  

 ايػّٝٛ َبزرا ٜٚبٗض ٜٚن٤ٞ ٜفٝض ايٓٛص

 َٔ عٝزا  بإلاطٙ  ايّٝٛ فاعتٟٛ ، ٚايػباص

 ٚصَظّا  ا٭فار، َٔ ٚتضاثا  ، ا٭عٝار

 ٚبكٛت٘ ، ٚايٓعاّ يًؾذاع١يإلصار٠ ٚ 

 َٔ ايعظ٠ َٓٗا  يتتزفل ْٛافش فتخت

  ْٚؾٛات٘، ايٓقض أْػاّ ٚتتابع دزٜز

 ٚايكًٛب ايعكٍٛ راع١ٝ ، يًغ٬ّ ممٗز٠

 إُٖاهلا; اهلل أطاٍ ُّٖٛ ع٢ً يًرتنٝظ

 ٚايٓٗٛض ايبعح مٛ طٌٜٛ طضٜل يؾل

 ذبك٠ٛ ايقاصٚ َٓطًل عقض عبام يف

 : َعاْٞ نًُات- 

  ) ٜكٌ ٜٚٓخغض ( . × ٜظٜز  -ٜفٝض : -

    ايرتاب -ايػباص :-   ٜزٖؿ . -ٜبٗض : -

 ايغخب  ، املفضر ) ايػِٝ ( .      -ايػّٝٛ : -

  ) َجبتا ( .    × َظ٬ٜ  -َبزرا : -

      إؽاص٠ . -صَظا : -املرياخ .       -تضاثا : -

 حفض ، املنار ) صرّ ( .  -ؽل : -

     )اؾدي(  ×ايبغاي١ ٚاؾضأ٠  -ذاع١ :ايؾ -

 ( ايرترر)   × ايعظمي١  -اإلصار٠ : -

   ) ايفٛمٞ ( . × ايٓعاّ  -

 تتٛايٞ ٚتٓزفع  -تتزفل : -

 تتٛايٞ ، املنار ) تتٛقف ( .      -تتابع : -

 ، املفضر ) ْؾ٠ٛ ( . أفضاح١   -ْؾٛات٘ : -

   ظ عًٝٗا ( ) اؿفا × عٝٗا تنٝ -إُٖاهلا : -

 : األغئ١ً-  

 ؟  َا ايٓكٝخ١ اييت قسَٗا ايهاتب  -(1)
عكٍٛ ٚ ايكًٛب برتنٝظ اي ْقخٓا:ج

 عًٞ ايتدًك َٔ اهلُّٛ  ٚايرتنٝظ

أًُٖٓاٖا ;  اييت َقاؿٓا ٚ ْٗنتٓا عًٞ

حت٢ ْغتطٝع ٬َحك١ عقض ايتكزّ 

  .ايعًُٞ .
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 ايّٝٛ َا ْتٝذ١ حتكٝل ايٓكط يف ٖصا -(2) 
   :ج

  تضاثا َٔ ا٭فار ٚ أفبح عٝزا 

  أعار ٚ صَظا يإلصرا٠ ٚايؾذاع١  
 إيٝٓا ايعظ٠ َٔ دزٜز 

   ّحكل يٓا ا٭َٔ ٚا٭عتكضاص ٚ ايغ٬ 

  ٚ ٍٛايزع٠ٛ إيٞ تضنٝظ ايعك  
ًٞ ايتدًك َٔ اهلُّٛ  ايكًٛب ع

 َقاؿٓا ٚ ْٗنتٓا عًٞ ٚايرتنٝظ

أًُٖٓاٖا ; حت٢ ْغتطٝع ٬َحك١  اييت

 عقض ايتكزّ ايعًُٞ

 ؟ملاشا ٜعس ٖا ايّٝٛ عٝسا ٚتطاثا  -(3)
حكل يٓا ا٭َٔ  -أعار إيٝٓا ايعظ٠   :ج

  ٚا٭عتكضاص ٚ ايغ٬ّ  

 : ٍَظاٖط ادتُا- 

   مبا٤ يًٓٛص تقٜٛض  -:ٜفٝض ايٓٛص 
 . ٜفٝض

   6 يّٝٛ تقٜٛض -:.. َبزرا  ٜبٗض ايٓٛص 
 ايع٬ّ ٜبزر ايشٟ نايٓٛص أنتٛبض َٔ

 .بايغخ ٜفضم ٚ
   -:ا٭فار َٔ تضاخ أنتٛبض 6 ّٜٛ 

َٔ أنتٛبض بؾ٤ٞ َارٟ  6تقٜٛض يّٝٛ 

 ٜٛصخ .
  -:ايعظ٠ َٓٗا يتتزفل ْٛافش فتخت 

 ايعظ٠ تقٜٛض -بأْٗاص يًٓٛافش تقٜٛض

  ا٭ْٗاص ٖشٙ َٔ تتزفل َٝاٙ
    -:يًغ٬ّ ممٗز ايٓقض أْػاّ تتابع 

 ْؾض يف أنتٛبض ْقض أثض ٜبني تعبري

 . ريٚاـ يًعزٍ ؼكّٝكا ايغ٬ّ

   -:َٓطًل عقض عبام يف ايٓٗٛض 
تعبري فٝ٘ حح َٔ ايهاتب يٓا ع٢ً 

  ٬َحك١ عقضْا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثض٠ أنتٛبض َٔ ايغارؼ ّٜٛ إٕ

 اؿٝا٠ ع٢ً ٚإفضاصٙ ؽعب تقُِٝ

 قزَٛا بٛاعٌ دٓٛر ٚتنخ١ٝ ، ايهضمي١

 ، يًٛطٔ فزا٤ حغاب بػري  أصٚاحِٗ

 بًٝاق١ٍ ا٭َا١ْ محًٛا صداٍ ٚتزبري

ٍٍ ٚدزاص٠ٍ  ٚد٬
 ّٜٛ إْ٘  ايظعُا٤ يتخ١ٝ ضف١ف إْ٘

 ايتفهري ّٜٚٛ.  ايعع١ُ ّٜٚٛ  ايٓقض

  ا٭ٌَ ّٜٚٛ

 : َعاْٞ نًُات- 

  ْتٝذ١ .    -مثض٠ : -

  إصار٠  ٚ إفضاص .    -تقُِٝ :  -

  ؽذعإ .     -بٛاعٌ : -

 تنخ١ٝ . -فزا٤ : -

  ؽطٝط ٚتضتٝب .    -تزبري : -

  املغ٦ٛي١ٝ .    -ا٭َا١ْ :  -

  اعتخكام  -دزاص٠ :  -

 عع١ُ . -٬ٍ :د  -

  املضار ) تكزٜض ( .     -ؼ١ٝ : -

 ايكار٠ ٚايض٩عا٤  -ايظعُا٤ : -

 ايعرب٠ ، اؾُع ) ععات ( -ايعع١ : -

 : األغئ١ً- 

 ف مت ايٓكط يف ٖصا ايّٝٛ ايعظِٝ نٝ -(1)
 ج:

 ع٢ً ٚتقُُٝ٘ ايؾعب عظمي١ -

 نضاَت٘ اعرترار

 . تنخ١ٝ اؾٓٛر ايؾذعإ بأصٚاحِٗ  -

ًٛا ٚؽطٝط ايكار٠ ايشٜٔ ؼُ -

 املغ٦ٛي١ٝ .

 ٜطاٖا ايهاتب ؟ َا ايفطق١ اييت -(3) 
 . ٚايكار٠ ايظعُا٤ ؼ١ٝ ٖٞ ايفضف١ :ج

َا ايصٟ أنس عًٝ٘ ايهاتب يف ايفكط٠  -(4)
 األخري٠ ؟

 ٖٛ أنتٛبض َٔ ايغارؼ ّٜٛ إٔ :ج

 يًؾعب فضاصٚاإل ٚاؾٗز ايقرب مثض٠

  . املقضٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ٍَظاٖط ادتُا- 

   نًُات -:د٬ٍ ٚ دزاص٠ ٚ بًٝاق١ 
 ع٢ً ايكار٠ ٚقزص٠ حه١ُ َز٣ ع٢ً زٍت

 .ا٭َا١ْ محٌ
  -:ٚإفضاص تقُٝـــِ مثض٠ أنتٛبض 6 ّٜٛ 

 أنتٛبض ْٚقض بظصع يًتقُِٝ تقٜٛض 

 ايقرب ع٢ً ٜٚزٍ ، ايتقُِٝ ٖشا مثض٠

  اإلصار٠ ٚق٠ٛ
  تعبري  -: أصٚاحِٗ قزَٛا بٛاعٌ دٓٛر 

ٜزٍ عًٞ عع١ُ دٓٛرْا ٚ حبِٗ 

 يًتنخ١ٝ بأصٚاحِٗ فزا٤ يٛطِٓٗ
  تعبري ٜزٍ عًٞ َٓت٢ٗ -:حغاب بػري 

 اؾٛر ٚ ايؾذاع١  
   أعًٛب -:ايظعُا٤ يتخ١ٝ فضف١ إْ٘ 

ًظعُا٤ ييٛفا٤ ا ٜزٍ عًَٞ٪نز بـ )إٕ( ، 

 ٚايؾٗزا٤ 

   -:ا٭ٌَ ّٜٛ– ايعع١ ّٜٛ –ايٓقض ّٜٛ 
أٚفاف َتعزر٠ أطًكٗا ايهاتب عًٞ ّٜٛ 

َٔ أنتٛبض ، ٖٚشا ٜزٍ عًٞ عع١ُ  6

 ٖشا ايّٝٛ يف حٝا٠ ايعضب مجٝعا .

دا٤ت مجعا يًهجض٠ ٚ  -:صداٍ – دٓٛر 

 ْهض٠ يًتععِٝ .
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




